ATA DA 055a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade, sede do
Município de Campo Limpo Paulista, Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, no
Plenário da Câmara, sito no 1º andar do Edifício do Paço Municipal, na Av. Adherbal
da Costa Moreira, 255 – Centro, aí, às dezenove horas e onze minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO
FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI
LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO
GIORA, JOSÉ RIBERTO DA SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO
BIZETTO, MARCELO DE ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS E VALDIR
ANTONIO ARENGHI, conforme chamada efetuada pela primeira Secretária, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de
Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da quinquagésima quinta
Sessão Ordinária da décima terceira Legislatura, sob a presidência do titular, Vereador
Antonio Fiaz Carvalho, secretariado pelos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima e
Valdir Antonio Arenghi, respectivamente 1º e 2º Secretários. Toma assento à Mesa o
Vereador José Riberto da Silva, Vice-Presidente. Em seguida, o senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da
quinquagésima quarta Sessão Ordinária de 06 de agosto de 2019, sem ocorrência de
debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida,
o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 34, do período de sete a vinte de agosto do ano de dois mil e dezenove, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca o Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de julho/2019, à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. A seguir, o Senhor Presidente determina para a primeira Secretária,
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, a chamada dos Vereadores autores para que
façam a leitura das suas Indicações que seguem: número 9.190 do Vereador Evandro
Giora, sugerindo sejam estudadas melhores condições de parcelamento dos débitos originários da Dívida Ativa, antes da cobrança extra-judicial e dos protestos desses títulos;
número 9.191 do Vereador Marcelo de Araujo, propondo a proibição do trânsito de veículos pesados, como carretas e caminhões de três eixos, no trecho compreendido desde a
Rua Natal Rodrigues, no Jardim Corcovado até o final da Rua Ágata, no Jardim Marchetti, com a implantação de sinalização adequada orientando essa determinação; número 9.192 do Vereador Denis Roberto Braghetti, indicando a implantação de faixa
elevada para travessia de pedestres na Rua Nossa Senhora do Rosário, altura do número
447, defronte à Praça dos Estudantes, e número 9.193 do Vereador Valdir Antonio
Arenghi, propondo a instalação de Agência de Casa Lotérica no Distrito de Botujuru.
Em seguida, o Senhor Presidente proclama seu despacho favorável às Indicações lidas,
encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.851 do Executivo, que altera o § 6.º da
Lei n.º 2.367, de 17 de setembro de 2018, que disciplina a celebração de convênios com
instituições bancárias, mudando de 72 meses para 120 meses o desconto em folha de pagamento para crédito consignado; b) Projeto de Resolução nº 401 da Mesa, que dispõe
sobre a instituição da Ouvidoria da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista; c)
Moção nº 1.969 do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que envie Projeto de Lei Complementar a esta Casa Legislativa con-

cedendo novo prazo para a regularização de construções, reformas, ampliações e parcelamento do solo no Município; d) Moção nº 1.970 do Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, aplaude os atletas e equipe técnica do Onze Garotos Futebol Clube pela conquista do
título de campeão da 1ª divisão de futebol amador de Campo Limpo Paulista, pelo brilhantismo demonstrado no decorrer da competição, bem como à equipe vice-campeã
Pernilongos Futebol Clube; e) Moção nº 1.971 do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências junto ao Departamento de Trânsito do Município no sentido de promover alteração no trânsito e na sinalização, de maneira a proibir a conversão a esquerda dos veículos que se dirigem sentido
Jundiaí no ponto da Avenida Dom Pedro que dá acesso ao Jardim Santa Lúcia e Jardim
Vitória, permitindo fazê-la no retorno do semáforo instalado adiante; e f) Moção nº
1.972 do Vereador Denis Roberto Braghetti que aplaude a Comunidade Nossa Senhora
Aparecida, seus organizadores e colaboradores, pela realização da Festa da Comunidade
realizada no último dia 18. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima
requer a dispensa da leitura do inteiro teor do Projeto de Lei nº 2.851, do Projeto de Resolução nº 401 e das Moções números 1.969 a 1.972, lendo-se somente as Mensagens ou
Justificativas dos Projetos e as Ementas das Moções. Prosseguindo, o senhor Presidente
coloca em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates. Submetido em votação, é aprovado por unanimidade.
Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura da Mensagem
do Projeto de Lei nº 2.851, a leitura da Justificativa do Projeto de Resolução e a das
Ementas das Moções objetos do requerimento aprovado. Finalizada a leitura, o senhor
Presidente coloca o Projeto de Lei nº 2.851 e o Projeto de Resolução nº 401 à disposição
das Comissões Permanentes da Casa, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e
proclama a transferência das Moções números 1.969 a 1.972 para a Ordem do Dia desta
Sessão, por urgência determinada pelo número regimental de subscrições. Prosseguindo,
o Senhor Presidente passa para a Fase de Assuntos Gerais e pede aos Senhores Vereadores interessados em fazer o uso da palavra a se inscreverem junto ao 2º Secretário. Com
a palavra o Vereador Leandro Bizetto agradece a presença de todos e aborda a falta de
cumprimento por parte do Executivo do convênio com a Cooperativa responsável pela
coleta de recicláveis, a qual emprega cerca de trinta famílias e foi fundada na gestão do
Prefeito dr. Luiz Bras. Diz que a coleta de recicláveis não está sendo efetuada em prejuízo à população, implicando em falta de responsabilidade do Prefeito atual para com as
famílias que executam o trabalho e para com o meio ambiente. Diz que o Prefeito mente
quando diz que o convênio com essa coleta é ilegal, já que o Tribunal de Contas nunca
apontou irregularidade nesse sentido. Comenta que a situação dos Cooperados é vulnerável, pois recebem apenas R$.50,00 por semana. Lamenta e se sente envergonhado com
o descumprimento do convênio, que para ele tem um foco social. Sem mais Vereadores
inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os trabalhos, sem
intervalo, determinando nova chamada respondida pelos mesmos Vereadores ao início
nominados, com quórum legal para deliberação, já em fase de Ordem do Dia. Atendendo solicitação do Presidente, a primeira Secretária efetua a leitura da Ordem do Dia da
Sessão de que se trata, composta pelos seguintes: a) Projeto de Lei Complementar nº
668, do Executivo, altera a Lei Complementar nº 274, de 06 de setembro de 2005 e dá
outras providências; b) Projeto de Lei nº 2.846, do Executivo, dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências, c) Projeto De Lei nº 2.848, do
Executivo, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências e e) Projeto de Lei nº 2.849, do Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, dispõe sobre a
proibição, a produção, a comercialização, o argumento, o transporte, a distribuição e o
uso do cerol ou de qualquer material cortante utilizados para empinas pipas, todos para
primeira discussão e votação. Finalizada a leitura, o senhor Presidente anuncia que além

da matéria constante na Ordem do Dia original foram incluídas as Moções números
1.969 a 1.972 transferidas do Expediente por número regimental de subscrições. Em seguida, solicita e obtém o uso da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima que
requer a imposição do regime de urgência e preferência ao Projetos de Lei Complementar nº 668 e aos Projetos de Lei números 2.846 e 2.848, já constantes na pauta, para que
sejam apreciados em discussão e votação únicas, bem como a votação em bloco das Moções números 1.969 a 1.972. O senhor Presidente coloca em discussão o requerimento
verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates.Submetido em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente
anuncia a apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 668 em regime de urgência e
solicita a leitura do respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica. Finalizada a leitura, o senhor Presidente passa a colher os pareceres das Comissões de Justiça e Redação,
de Finanças, Contas e Orçamento e Obras e Serviços Públicos, que opinam pela aprovação da matéria. O senhor Presidente prossegue com a discussão única do Projeto de Lei
Complementar nº 668, sem debates dos senhores Vereadores. Submete o Projeto de Lei
Complementar nº 668 à votação única, resultando aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.846, sob regime
de urgência, e determina a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em seguida, colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas
e Orçamento, cada qual por sua vez opinando pela aprovação da matéria, pelo voto
unânime de seus membros. Segue com a discussão única do Projeto de Lei nº 2.846,
sem debates. Em votação única, é o Projeto de Lei nº 2.846 aprovado pela maioria de
onze (11) votos favoráveis a um (01) contrário do Vereador Leandro Bizetto. Votam pela
aprovação da matéria os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Cristiane Friolim
Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato,
Evandro Giora, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Marcelo de Araujo,
Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arengue. A seguir, em apreciação o Projeto
de Lei nº 2.848, sob regime de urgência, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do respectivo parecer jurídico. Em seguida, o Senhor Presidente solicita
os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que manifestam sua aquiescência à propositura em exame. Em discussão única,
não há debates. Encerrada a discussão, o senhor Presidente coloca em votação única o
Projeto de Lei nº 2.848, que é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente anuncia a apreciação do Projeto de Lei nº 2.849, em primeiro turno, determinando
ao Assessor Legislativo a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em seguida,
colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e
Orçamento e de Saúde e Assistência Social, que são favoráveis à propositura em exame.
Em primeira discussão, não há debates. Em primeira votação, é o Projeto de Lei nº 2.849
aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o bloco
das Moções números 1.969 a 1.971 e solicita o respectivo parecer verbal da Comissão de
Justiça e Redação, que é favorável. Em discussão, manifesta-se o Vereador Marcelo de
Araujo. Em votação, o bloco das Moções números 1.969 a 1.972 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente anuncia a Fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto ao 2º Secretário da
Mesa. Com a palavra, o Vereador Marcelo de Araujo roga ao Prefeito Municipal para
que dê atenção às Indicações apresentadas pelos Vereadores, pois se tratam de reivindicações dos moradores. Anuncia a informação dada pelo DER sobre a retomada das
obras na Estrada do Ivoturucaia, ora paralisadas, no dia 22, próxima quinta-feira. Sem
mais Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente parabeniza os aniversariantes
do Legislativo do mês de agosto e nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Ses-

são, de cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária
de 03 de setembro de 2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._______________________________
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